UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zmiana harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie
konkursowym na 2019 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) zarząd województwa odpowiada za przygotowanie
projektu regionalnego programu operacyjnego oraz jego wykonanie.
Art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2018 r.
poz. 1431, z późn. zm.) (dalej: ustawa wdrożeniowa) wskazuje zarząd województwa jako
instytucję zarządzającą w przypadku regionalnego programu operacyjnego.
Zgodnie z art. 47 ustawy wdrożeniowej instytucja zarządzająca jest odpowiedzialna
za przygotowania harmonogramu naboru wniosków oraz za jego aktualizowanie.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Opinia prawna pozytywna.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie
konkursowym na 2019 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dokonano
następujących zmian:
1. W Poddziałaniu 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych:
• usunięto nabór wniosków z zakresu wsparcia procesu udzielania zamówienia
publicznego na usługi badawcze i rozwojowe (zamówienia przedkomercyjne);
2. W
Poddziałanie
1.3.1
Wsparcie
procesów
badawczorozwojowych
w przedsiębiorstwach akademickich:
• zwiększono alokację dla konkursu z zakresu prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa odpryskowe, stworzenia zaplecza badawczo- rozwojowego do
12 000 000zł;
3. W Poddziałaniu 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego;
• dodano nabór wniosków z zakresu kompleksowego przygotowania i uzbrojenia
terenu pod działalność gospodarczą, poszerzenia istniejącej strefy inwestycyjnej
oraz uporządkowania i przygotowania terenów w celu nadania im nowych
funkcji gospodarczych z planowanym terminem naboru wniosków na sierpień
2019 r. i kwotą alokacji 8 500 000zł;
4. W Poddziałaniu 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego;
• zwiększono alokację dla konkursu z zakresu Tworzenie i rozwój infrastruktury
biznesowej np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, biura typu coworking space, fab labs, czy też living labs do 20 000 000zł;
5. W Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej:
• dodano nabór wniosków z zakresu wszystkich typów projektów z planowanym
terminem naboru wniosków na grudzień 2019 r. i kwotą alokacji wynoszącą
10 000 000 zł;
6. W Działaniu 5.1 Infrastruktura drogowa:
• dodano konkurs z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich
na terenie miast prezydenckich z terminem naboru na sierpień 2019 r. i alokacją
25 763 777 zł (konkurs prowadzony w rundach);

7. W Poddziałaniu 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:
• przyspieszono termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie
z września 2019 r. na sierpień 2019 r. oraz uzupełniono typy projektów oraz
katalog dopuszczalnych wnioskodawców;
8. W Działaniu 6.5 Rozwój potencjałów endogenicznych regionu:
• usunięto nabór wniosków z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz
kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej;
9. W Działaniu 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie:
• dodano nabór wniosków z zakresu wsparcia pomostowego oraz w formie
dotacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej z terminem naboru
wniosków na sierpień 2019 r. i kwotą alokacji 4 900 000 zł;
10. W Poddziałaniu 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne:
• usunięto typ projektu związany z redukcją otyłości u osób dorosłych, który
zastąpiono projektami związanymi z profilaktyką WZW B i C (wirusowe
zapalenie wątroby typu B i C) oraz przesunięto termin rozpoczęcia naboru
wniosków o dofinansowanie na wrzesień 2019 r.;
11. W Poddziałaniu 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych:
• przesunięto termin rozpoczęcia naboru z czerwca 2019 r. na wrzesień 2019 r.;
12. W Poddziałaniu 10.2.1 Wychowanie przedszkolne:
• przesunięto termin naboru wniosków o dofinansowanie z czerwca 2019 r.
na październik 2019 r. oraz uzupełnione zostały zapisy dotyczące typów
projektów;
13. W Poddziałaniu 10.2.3 Kształcenie zawodowe:
• zwiększono alokację dla konkursu z zakresu modelowej formy współpracy
z pracodawcami do 25 000 000 zł oraz przeformułowano typ projektu na:
”Projekty
w
zakresie
poprawy
jakości,
efektywności
i atrakcyjności kształcenia zawodowego”;
14. W Poddziałaniu 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, 10.2.2 Kształcenie ogólne i 10.2.3
Kształcenie zawodowe dookreślono, które nabory przewidywane są jako ostatnie do
ogłoszenia w polityce terytorialnej.
5. Ocena skutków regulacji:
Z dniem podjęcia uchwały w życie wejdą przepisy przedmiotowej uchwały,
tj. ogłoszony zostanie zaktualizowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie
projektu na 2019 rok.
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